Томас Шиб: Неки елементи споразума из Вашингтона имају потенцијал да Србију и Косово удаље о
четвртак, 24 септембар 2020 08:55

Београд -- Амбасадор Немачке Томас Шиб изјавио да министарка за евроинтеграције
Србије с правом тврди да је из перспективе Србије припремљено пет нових поглавља.
Реч је о поглављима за отварање у процесу придруживања Европској унији, наводи
"Блиц", који пише да ЕУ тренутно ради на провери те процене.
"ЕУ тренутно ради на провери ове процене. То одговора редовној процедури. Медјутим,
министарка није споменула да се нова поглавља отворити само уколико има суштинског
напретка у посебно приоритетним поглављима. Србија мора да испуни своје обавезе из
области владавине права", казао је Шиб за данашњи "Блиц".

Навео је да су три најважније теме реформа правосудног система, имплементација
медијске стратегије и борба против корупције и да без напретка у тим питањима нема
отварања нових поглавља, како "преговори не би били угрожени".

"Замислите брод који је управо на ремонту у бродоградилишту. Нема баш смисла
модернизовати кабине путника док нису поправљене машине. Нажалост, није искључено
да би 2020. могла бити изгубљена година за преговоре Србије о чланству у ЕУ уколико
се коначно не буде посвећеније радило на поправци постројења у утроби брода",
нагласио је он.
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Истакао је да је оптимистичан и да има пуно поверење да ће нова влада и скупштина
учинити све да надокнаде изгубљено време.

Говорећи о споразуму Београда и Приштине постигнутом у Вашингтону, Шиб је истакао
да поздравља све активности које воде ка приближавању ставова Београда и
Приштине, "и самим тим побољшавању животних услова људи на лицу места".

"Састанак у Вашингтону је израз спремности обеју страна за нормализацијом односа,
што је потврдио и састанка у Бриселу који је уследио после Вашингтона. Пре тога,
председник (Србије Александар) Вучић и премијер (Косова Авдулах) Хоти су с правом
нагласили да им је дијалог уз посредовање ЕУ приоритет. Искрено се надам да ће се
разговри у Бриселу што пре завршити", казао је Шиб.

Истакао је да поздравља оно што је постигнуто у Вашингтону, али да неки елементи тог
споразума имају потенцијал да обе земље удаље од њиховог пута ка Европској унији.

"Премештање Амбасаде у Јерусалим није у складу са спољном политиком ЕУ. Чињеница
јесте да нови договори не треба да буду у супротности са већ постигнутим резултатима
или обавезама из преговарачког оквира са ЕУ", нагласио је он.

Шиб је казао да се нада да ће немачка канцеларка Ангела Меркел у скоријем времену
посетити Србију.

(Бета)
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